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Celje, 04.12. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 82/20/NV 

 
ZAPISNIK  

27. redne  seje  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   03. 12. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 03. 12. 2020 s pričetkom ob 13.30 uri. 
Potekala je preko MsTeams. 
 
Prisotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, 
prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, 
doc. dr. Matevž Obrecht (prisoten od 3. tč dnevnega reda dalje), Neja Gracej, Sven Rošer. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: Špela Kovše. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko.  

 
V.d. dekana izr. prof. dr. Tomaž Kramberger (v nadaljevanju: v. d. dekana) je v uvodu pozdravil navzoče 
ter povedal, da sta danes prvič na seji nova člana Senata iz vrst študentov, in sicer Neja Gracer in Sven 
Rošer ter jima čestital za izvolitev. 
 
Nato je ugotovil, da je seja sklepčna ter povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom.  
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne, 12. in 13. izredne ter 19., 20. in 21. dopisne seje 
Senata FL UM; 

2. Poročilo s seje Senata UM; 
3. Doktorske disertacije; 
4. Spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
5. Prošnje zaposlenih; 
6. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  27.  redne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad1 
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Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne, 12. in 13. izredne ter 19., 20. in 21. dopisne seje Senata 
FL UM; 

 
Člani Senata FL UM so pregledali sprejete sklepe 26. redne, 12. in 13. izredne ter 19., 20. in 21. dopisne 
seje Senata FL UM. Neizvršenih sklepov ni bilo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter zapisnike 26. redne, 12. in 13. 
izredne ter 19., 20. in 21. dopisne seje Senata FL UM. 

 
Ad 2 

Poročilo s seje Senata UM; 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da na seji Senata UM dne 24.11.2020 za FL UM ni bilo nič takega, vse 
ustaljene točke.  
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je bil na seji prisoten nekaj časa ter da je bila na tej seji 
sprejeta Strategija razvoja Univerze v Mariboru za naslednjih  deset let. Četudi so v zadnjih dneh v 
časopisju strategijo označevali kot pravljico, je sprejeta strategija pomembna tudi za FL UM, saj zajema 
tudi pomembne rešitve za FL UM, predvsem na področju pridobivanja lastne stavbe. Strategija je po 
njegovem mnenju napisana zelo dobro, saj daje tudi FL UM možnost, da se bori za svoja stališča. 
 
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je strategija razvoja ključni dokument, da se ve, kam gremo, ki mu 
sledijo ter ga izvajajo vodstvo univerze ter fakultet.   
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat FL UM se je seznanil s potekom Seje Senata UM z dne 24.11.2020. 

 
 
 

Ad 3 
Doktorske disertacije; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 4 
Spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2020/2021; 

 
V.d. dekana je povedal, da je glede izvedbe  modula Management oskrbovalnih verig na magistrskem 
študijskem programu Logistika sistemov (redni študij) prišlo do spremembe.  

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da gre študentka, ki si je izbrala navedeni modul, na Erasmus+ 
izmenjavo, zato so ji bili priznani določeni predmeti in jih je potrebno črtati iz kadrovskega načrta 
fakultete. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
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SKLEP ŠT. 6: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2020/2021, in sicer v okviru modula Management oskrbovalnih verig na 
magistrskem študijskem programu Logistika sistemov (redni študij) se brišejo naslednje ure: 

- pri predmetu Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov: doc. dr. Bojan 
Rupnik 4P in 4V; 

- pri predmetu Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike: izr. prof. dr. Rebeka Kovačič 
Lukman 2P in 2V , izr. prof. dr. Andrej  Lisec 2P in 2V; 

- pri predmetu Spretnosti vodenja in poslovna načela: doc. dr.  Sonja Mlaker Kač 2P,  
- Nabava in storitve za stranke: doc. dr. Matevž Obrecht   4P in 4V. 

 
 

Ad 5 
Prošnje zaposlenih 

 
 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 
 
 

Ad 6 
Razno 

 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Zapisala: 
Nina Vrečko 
 
 

V.d. dekana Fakultete za logistiko UM 
izr. prof. dr. Tomaž Kramberger l.r. 

 


